Att bygga klimatsmart

CIRKULÄRT BYGGANDE

EFFEKTIVT

KVALITÉT

Bygglänken skall vara ett företag som bedriver
verksamhet som inte förbrukar resurser i
onödan och som möjliggör ett cirkulärt
byggande. Vi skall aktivt ta reda på
förbättringsmöjligheter och integrera den i
våra arbetsmetoder.

Modulbyggda lägenheter kostnadseffektivt och
kvalitetssäkert med snabb leverans.
Med vårt miljöengagemang med redan
befintliga resurser som vi levererar nya ger vi
även kunden snabba leveranser och ett mycket
kostnadseffektivt alternativ.

Vi tar ansvar för våra uppdrag och våra kunder.
Fokus är på kunden och de behov som både
kunden och slutkunden har. Vi strävar efter
långsiktiga affärsrelationer för att minimera
riskerna i vår kommunikation. Vi arbetar aktivt
för att ständigt sträva efter förbättring.

Verksamhetspolicy
Vi skall alltid uppfylla våra kunders krav och önskemål med största möjliga utveckling inom hållbart byggande med stor omsorg där vi hittar nya lösningar och ny teknik. Utförandet på våra uppdrag
skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att välja oss som den naturliga klimatsmarta affärspartnern. Vårt arbete med att ständigt förbättra, förhindra och förebygga miljöskador är för
vårt företag en självklarhet och detta gör vi genom att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Korta beslutsvägar, tidshållning, stort kunnande och stort engagemang, samt vår
yrkesstolta personal är grundstenarna i vårt företag till nöjda kunder.

Flexibilitet med kort leverans och byggtid
Som du ser är modulbyggnader enkla och avancerade på en och samma gång i det avseende att det går snabbt att bygga till en låg kostnad samtidigt som de lämpar sig som alternativ till en
permanent byggnad. Men detta är också ypperligt för att kunna skapa temporära lösningar då mer utrymme är ett måste inom kort.
Planeringen är flexibel och därefter sker en snabb installation. Vid senare tillfälle öppnar detta upp för nya möjligheter så som eventuella utbyggnader av modulen. Här tar vi hand om dig och
konstruerar ett alternativ som passar dig och dina önskemål beroende på vad du har tänkt dig för ändamål med modulen.

Vad bygger vi?







Lägenheter och villor
Punkthus, radhus, kedjehus
Flerbostadshus
Studentboede och Migrationsboende
Skolor / dagis
Vårdomsorgsboende (LSS / Äldreboende)

9 750 :- / kvm
Genomsnittligt pris på våra moduler

Vårt uppdrag, ett klimatsmart alternativ
Att hjälpa kunder att bygga tid sparsamt, miljö och energibesparing. Därför bidrar vi varje dag till sina produkter och tjänster, utvecklingen av nya material och införandet av nya tekniska
lösningar för utveckling.
Vårt främsta mål är att kunden får en ny produkt där vi tar vara på de resurser som finns och göra det så effektivt som möjligt och med hög kvalité. Kunna erbjuda våra kunder ett klimatsmart
alternativ.

Klimatsmarta produkter
och lösningar

Ta vara på resurser

Människan och miljön i fokus

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative
Det inkluderar en bedömning av miljömässiga och samhälleliga effekter genom värdekedjan, intressenternas förväntningar nu och i framtiden samt förändringar på marknaden. Fokusområdena
väljs utifrån vad som är väsentligt för det långsiktiga värdeskapandet samt hur vi påverkar och påverkas av sina intressenter.

Möjligheter
Vi tar vara på befintliga moduler och gör dem till
nya vilket innebär att vi kan anpassa modulerna till
de projekt som våra kunder har önskemål om.
På detta sätt kan vi leverera modulerna snabbt och
vi tänker på miljön, recycling till nytt.
Vår rationella byggprocess innebär att vi undviker
spill och slöseri av material.
För oss är en ständig utveckling av våra processer
och ett långsiktigt tänk viktigt.

Urbanisering
Största folkökningen sker i de tre storstadslänen,
vilket ställer höga krav på de växande städerna
och där leveranstiderna för nya bostäder minska.
Trycket på infrastrukturen ökar, tillgången till
bostäder måste säkerställas, barnomsorg och
skola måste finnas. Här kan Eco Entreprenad spela
en stor roll för att kunna vända
samhällsutmaningar till möjligheter. Där vi
använder resurserna på ett bra sätt och
miljövänligt. Ett cirkulärt byggande som är ett
komplement till dagens byggande.
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